REFERAT AF GENERALFORSAMLING søndag 20. februar 2011 kl. 16.30
Sted: Restaurant Kreta, Jyllingevej 56, Vanløse
Antal fremmødte: 17 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Alle fremmødte havde betalt kontingent for 2011 og var dermed stemmeberettigede.
Dagsorden:
0. Valg af ordstyrer
1. Aflæggelse af beretning
2. Godkendelse af regnskab for 2010
3. Kontingentfastsættelse for 2012
4. Valg til bestyrelse. På valg er Jytte Andersen, Lisbeth Grafmøller og Lone Bang
5. Valg af suppleant(er)
6. Valg af 2 revisorer
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt – herunder om der er interesse for en tur til Arken i maj
ad 0. Valg af ordstyrer
Birthe Kristensen blev valgt som ordstyrer og konstaterede herefter forsamlingen retti-digt indkaldt jf. vedtægterne.
Hun gav herefter ordet til Vasilis, som bød velkommen og gav ordet videre til Lisbeth.
ad 1. Aflæggelse af beretning
Lisbeth fremlagde beretning for 2010.
Det har været et godt og spændende år, og i foråret havde vi flere gode arrangementer, bl.a. Lyravlos, som kom til
Danmark og afholdt flere flotte koncerter. Foreningen lig-ger på 45 medlemmer – nogle nye er kommet til, og nogle er
stoppet. Hjemmesiden kører godt – tak til Jørgi og tak til de, der tager billeder ved arrangementer, som kan bruges til
hjemmesiden. I 2010 har vi ikke fået økonomisk støtte fra den græske ambas-sade som i tidligere år, men vi modtog stor
økonomisk støtte til at arrangere Lyravlos’ rejse til Danmark og afholdelse af koncerterne.
Desværre har igen måttet aflyse flere arrangementer pga. for få tilmeldinger. Bestyrel-sen tager dette med i
overvejelserne ved planlægning af arrangementer i 2011. Bl.a. aflystes squaredance og en tur til Roskilde Domkirke, og
Vasilis måtte aflyse en rejse arrangeret for medlemmerne.
En gruppe dansere fra Argonaftes optrådte ved Kulturhavn, og en gruppe har været af sted til et dansearrangement i
Rusland – begge dele var en stor succes og turen til Rus-land en stor oplevelse.
Tak til medlemmerne for positiv deltagelse i de arrangementer der blev holdt, og tak til bestyrelsen – især for det store
arbejde omkring Lyravlos. Tak for 2010.
Beretningen blev godkendt, og den fulde udgave vil være tilgængelig på hjemmesiden.
ad 2. Godkendelse af regnskab for 2010
Vedrørende tilskud fra den græske ambassade bemærkede Vasilis, at pga. den økono-miske krise i Grækenland har de
pt. ikke mulighed for at give støtte til foreningens arbejde, men hvis vi arrangerer noget stort, vil de gerne støtte. Når
den økonomiske krise aftager, vil de gerne støtte os igen. Regnskabet blev godkendt.
ad 3. Kontingentfastsættelse for 2012
Bestyrelsen finder ingen grund til at forhøje kontingentet, da regnskabet kører fint. Det blev besluttet at fortsætte
kontingentstørrelsen i 2012: 175 kr. for 1. medlem af en husstand og 125 kr. for 2. medlem af husstanden. Børn under
18 år 50 kr.
ad 4. Valg til bestyrelse
Jytte Andersen, Lisbeth Grafmøller og Lone bang var på valg og blev genvalgt.
ad 5. Valg af suppleant(er)

Suppleant Birthe Leth blev genvalgt.
ad 6. Valg af 2 revisorer
Bodil Tølbøll og Viggo Jørgensen blev genvalgt.
ad 7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
ad 8. Eventuelt
Der var tilslutning til en tur til Arken i maj, så bestyrelsen arbejder videre med plan-lægningen.
Lone meddelte, at Argonaftes er tilmeldt Kulturhavn den 6. og 7. august. Vi er til-meldt 1½ time hver dag, men vi har
ikke modtaget tilbagemelding om tidspunkt. Be-styrelsen har evalueret efter sidste års deltagelse; det er et stort arbejde
at arrangere og sørge for træning m.m., og det er for meget for én person at stå for, så i år står Jytte, Lisbeth og Lone for
det i fællesskab. Der øves 2 gange med Vasilis og 3 gange heref-ter. Optræde-programmet bliver det samme som sidste
år. De, der ønsker at være med, kan melde sig til hos en af de tre eller på Argonaftes’ mail. Tak til dem der hjalp til med
arbejdet med sidste års kulturhavn.

Ordstyreren takkede for god ro og orden, og så gik vi skyndsomt over til bankospillet.

Janne Frausing, sekretær / 20. februar 2011

